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15 096 Naturalisatie van Azer, Gökpe en 26 anderen 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
turalisatie van Gökce Azer en 26 anderen. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp vergezelt, be-
vat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 8 juli 1978 Juliana 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz., enz., enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding is tot naturali-

satie van Azer, Gökce en 26 anderen, waartoe aan Ons verzoek is gedaan, 
met overlegging, voor zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 
3 van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 
268); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend aan: 

1 
Azer, Gökpe, geboren te Akcadag (Turkije) 19 mei 1941, wonende te En-

schede (Overijssel); 

2 
De Bruijne, August Baltazar, geboren te Hulst (Zeeland) 12 augustus 1941, 

wonende te Dordrecht (Zuid-Holland); 
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3 
Burgin, Juliusz, geboren te Brzesc (Polen) 23 juli 1940, wonende te 's-Gra-

veland (Noord-Holland); 

4 
Darouri, Kacem, geboren te Fes (Marokko) in 1946, wonende te 's-Graven-

hage (Zuid-Holland); 

5 
Bourgba, Mina, geboren te Kabilet Al Rabiaa (Marokko) in 1949, echtgeno-

te van Darouri, Kacem; 

6 
David, Gareth Percival Kenneth, geboren te Karachi (Pakistan) 22 mei 

1935, wonende te Bovenkarspel (Noord-Holland); 

7 
Eduard, geboren te Bandoeng (Indonesië) 22 januari 1972, wonende te 

Dongen (Noord-Brabant), met bepaling dat zijn geslachtsnaam wordt vast-
gesteld als «Mulder» en zijn voornamen als «Eduard Anthonius Gie»; 

8 
Rini Indrawati, geboren te Malang (Indonesië) 31 juli 1973, wonende te 

Dongen (Noord-Brabant), met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt vast-
gesteld als «Mulder» en haar voornamen worden gewijzigd in «Suzanna 
Adriana Maria»; 

9 
Katariya, Vinodrai, geboren te Kampala (Oeganda) 10 december 1943, wo-

nende te Spijkenisse (Zuid-Holland), met bepaling dat de geslachtsnaam van 
verzoeker wordt vastgesteld als «Kataria», zijn voornaam als «Vinodrai» en 
dat de voornamen van zijn minderjarige kinderen worden vastgesteld als 
respectievelijk «Gita» en «Bhavesh»; 

10 
Karia, Bhanumati, geboren te Kabale (Oeganda) 12 juli 1943, echtgenote 

van Katariya, Vinodrai, met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekster 
wordt vastgesteld als «Karia» en haar voornaam als «Bhanumati»; 

11 
Kushbin, Benjamin, geboren te Teheran (Perzië) 15 november 1935, wo-

nende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat, voor zoveel nodig, 
de geslachtsnaam van verzoeker wordt vastgesteld als «Kushbin» en zijn 
voornaam als «Benjamin»; 

12 
Lodhia, Giradhar, geboren te Mwanza (Tanzania) 19 december 1929, wo-

nende te Almelo (Overijssel), met bepaling dat de spelling van verzoekers 
voornaam wordt vastgesteld als «Girdhar»; 

13 
Gunchala, Lahtaben, geboren te Bed (India) 18 april 1936, echtgenote van 

Lodhia, Giradhar; 

14 
Man, Pon Hing, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 13 december 

1946, wonende te Volendam (Noord-Holland); 

15 
Ng, Chun Lai, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 14 december 

1951, echtgenote van Man, Pon Hing, met bepaling dat de geslachtsnaam 
van verzoekster wordt gewijzigd in «Wu»; 
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16 
Pham, DücAn, geboren te Quang Nam (Vietnam) 15 juni 1953, wonende te 

's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers 
eerste voornaam wordt vastgesteld als «Duc»; 

17 
Pieck, Johan Herman, geboren te 's-Gravenhage (Zuid-Holland) 13 juli 

1916, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland); 

18 
Ramos da Rocha, Francisco, geboren te Estancia de Baixo, gemeente Boa-

vista (Kaapverdië) 14 februari 1936, wonende te Rotterdam (Zuid-Holland), 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker wordt gewijzigd in «Ro-
cha»; 

19 
Rocha, Joao António, geboren te Ribeira Grande (Kaapverdië) 20 mei 

1935, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat de ge-
slachtsnaam van verzoekers minderjarige kinderen, voor zoveel nodig, 
wordt gewijzigd van «Pires Rocha» in «Rocha» en dat de spelling van de 
voornamen van verzoeker en die van zijn twee minderjarige zoons wordt 
vastgesteld, onderscheidenlijk als «Joao Antonio», «Eugénio Joao» en «An-
tonio Joao»; 

20 
Pires da Graca, Valentina, geboren te Porto Novo (Kaapverdië) 11 juli 

1949, echtgenote van Rocha, Joao António, met bepaling dat de geslachts-
naam van verzoekster wordt gewijzigd in «da Graca»; 

21 
Rocha, Belmiro Joao, geboren te Ribeira Grande (Kaapverdië) 27 februari 

1957, wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Holland), met bepaling dat de spel-
ling van verzoekers tweede voornaam wordt vastgesteld als «Joao»; 

22 
Salovicz, Geronimo Armando, geboren te Buenos Aires (Argentinië) 24 

april 1930, wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

23 
Schocke, Agatha Theresia, geboren te Stoppenberg, thans Essen-Stop-

penberg (Bondsrepubliek Duitsland) 12 juli 1918, wonende te Dordrecht 
(Zuid-Holland); 

24 
Thain, René Roland Norbert, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 18 

januari 1946, wonende te Maastricht (Limburg); 

25 
Ulc, Jan, geboren te Praag (Tsjechoslowakije) 26 juni 1948, wonende te 

Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers 
geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Ulc»; 

26 
Yeh, ChowFang, geboren te Amsterdam (Noord-Holland) 10 januari 1947, 

wonende te Amsterdam (Noord-Holland); 

27 
Yuen, Yau Sing, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 4 september 

1952, wonende te Vlaardingen (Zuid-Holland). 
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Artikel 2 

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlan-
derschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268), wordt bij deze het Neder-
landerschap onthouden aan Brito Rocha, Maria Teresa, geboren te Sao Vi-
cente (Kaapverdië) op 26 december 1960, wonende te Sao Vicente (Kaapver-
dië). 

Artikel 3 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justitie, 
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